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Den franskfødte kunstner Valérie Collart eksperimenterer med sanserne på Tranen.

Tranen fordrer ro og et åbent sind
Hvis man giver sig god tid til fordybelse og selv digter med, så fungerer den nye
kunstudstilling på Hovedbiblioteket udmærket, mener vor anmelder
AF PETER MADSEN

'En leg mellem flade og rum' kunne være undertitlen til Tranens
nye udstilling på Gentofte Hovedbibliotek, 'The Beauty and the
Uncanny', som havde fernisering fredag den 17. april.
Det er den anden i en temarække på tre under den samlende
titel '3D to Infinity', som Tranen sætter i scene frem til den 8.
august 2015.
Kunstneren Valérie Collart har til denne udstilling skabt værker i
form af både skulpturer, objekter og 'lysbilleder', som vises på
de på væggen opsatte tv-skærme.
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Stærkest står for mig i sidstnævnte kategori visningen af en skulptur, hvor bindeledet imellem de to
stående søjleopsatser som flydende metal snor og bugter sig i bløde, langsomme bevægelser, som
var der tale om en kvælerslange i færd med at sluge en af søjlerne.
KLIK HER

og bliv ven med Villabyerne på Facebook, og få vores tophistorier på din væg
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Også tv-collagen 'Burning rock' står pejseagtigt stille, men stærkt, på udstillingen. Der er, som titlen
beskriver, tale om materialet sort granit (for mig at se), hvor ildtunger af biogas springer ud imellem
klippens revner, som var der tale om piblende kilder af vand.
Det hele sat op foran en lysere klippe, som danner baggrunden. Objektet giver oplevelse af de fire
elementer, hvor de to af dem blot antydes.
Små opsatser placeret på søjler handler om søjler, der både er i og ude af balance, skabt i
materialer med silkeagtige flader til indbydende berøring, hvilket ikke er tilladt for en ordens skyld.
Men lysten hertil skabes nu engang af de fine monumenter.
To små skulpturer med 'hanke' eller 'ører' er som kontrasterne i universet hvid mod sort. Den ene
halvdel spejler den anden så at sige, og det sker i en skæv form, som af den grund bliver levende.
Vi er tilskuere til en brydekamp kontrasterne imellem, hvor de på skift får overtaget. Sten kan
meget.
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Det sorte hul
På gulvet befinder sig en sort skævskåret plade, betitlet 'Black hole', hvilket også er fortællingen i
objektets udformning. Pladen er både tid- og rumvridende, hvilket fremgår, når man bevæger sig
rundt om den.
Mange spørgsmålstegn danner sig undervejs, idet den i sin flade to-dimensionelle keglestub-form
skiftevis rejser og sænker sig for beskueren, så objektet både lever via sin form og dør via sin
farve. En smuk måde at beskrive et sort hul og dets funktion på.
Rundt om 'Black hole' ligger nogle larvelignende lodne rør, som snor og vrider sig, som var der tale
om netop larver. Ikke, at de fysisk bevæger sig, men deres form hentyder til, at de måske alligevel
af og til gør det. Bortset fra et enkelt lige rør, som måske ikke endnu er ’kommet ud af puppen’.
Ganske sjove er de, og måske er de under indflydelse af det sorte hul i midten, som jo per
definition tiltrækker alt dets nærhed, og det vil jo givet skabe bevægelse hos de små væsener.
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Rytme i forløbet
Det er en stærkt begrænset udstilling, som jo af pladsgrunde ikke kan være mere omfattende end
her, uden at det ville gå ud over det luftige indtryk, man får af opstillingen.
Til gengæld er objekterne smagfuldt og effektivt opsat og -hængt, så der ligesom dannes en rytme i
forløbet under vandringen rundt i rummet. Også her er tid og rum oppe at vende under beskuerens
fysisk medspillende rolle under observationerne af modulerne, som de af disse grunde må kaldes.
Alt i alt en morsom og tankevækkende udstilling, som - hvis man stiller med ro og åbent sind - kan
skabe fortællinger for tilskuerne, som man ved første øjekast ville have forsvoret kunne finde sted.
Udstillingen vises frem til den 14. juni 2015.
Publiceret: 20. April 2015 19:00
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Angiv dit rigtige fornavn og efternavn. Indlæg, der er anonyme eller skrevet under falsk navn, vil blive slettet.
Hold dig til emnet. Vis respekt og skriv i en god tone. Gå efter emnet - ikke personen. Det er ikke tilladt: At
fremsætte injurier, at opfordre til vold, kriminalitet eller racisme, at chikanere eller diskriminere personer for køn,
handicap, seksuel orientering, race eller religion.
Skriv direkte ind i feltet , vores system kan ikke håndtere tekst kopieret fra Word – alternativt kan man bruge et
tekstprogram som f.eks. Notesblok.
NB: Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden kommentaren vises på siden
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